Professor e alunos do Projeto junto com Sensei Falah Kanani - 6º Dan - presidente da ATKF - aluno direto de Sensei Nishiyama

Projeto de Karatê da UEM leva alunos para Curso Internacional
O projeto de Karatê Tradicional da UEM através do Instituto Hagakure de
Karatê-Dô Shotokan levou para Curitiba, no último dia 02 de abril, 10 alunos do projeto
para participarem de um curso internacional de aprimoramento em Karatê Tradicional.
O curso foi promovido pela PUC-PR de Curitiba em conjunto com a
Associação Dento Dojo. Participaram do curso o servidor Marcelo Alessandro Pereira,
CDR, que é o coordenador do projeto da UEM, bem como seus alunos: Aline Santiago
Luz (faixa preta), Camila Santiago Luz (faixa preta), Carlos Henrique Takeshi Sato
(faixa preta) e Isabela Pereira do Prado (faixa preta), Benedilson Maycon Ogawa (faixa
marrom), Otávio César Eiri Marques (faixa marrom), William Kenji Takahara Sakata
(faixa marrom), Malaquias Carvalho Ferreira (faixa verde), Simone Xander Pereira
Pinto (faixa verde) e Arthur Eduardo Turra (faixa laranja).
Sensei Falah Kanani (6º Dan) é o atual presidente da ATKF – Federação
Americana de Karatê Tradicional e Instrutor chefe JKA-San Diego e Nova Yorque.
Sensei Kanani foi aluno direto durante 30 anos de Sensei Hidetaka Nishiyama, fundador
da ITKF – Federação Internacional de Karatê Tradicional, tendo obtido seu 6º Dan em
avaliação direta de Sensei Nishiyama. Ele veio ao Brasil atendendo convite do
presidente da FKTPR, Sensei Antonio Carlos Walger.
O curso de aperfeiçoamento teve a finalidade de aprimoramento de
fundamentos do Karatê-Dô Tradicional e abordou trabalhos de Kihon, Kata e Kumitê.
Segundo o presidente da FKTPR, Antonio Carlos Walger (6º Dan): “Foi uma
oportunidade ímpar ofertada aos karatecas brasileiros. Sensei Falah Kanani, que foi
aluno direto de Sensei Nishiyama, tem um conhecimento de Karatê fantástico e é uma
pessoal humilde, acessível e admirável.”
“Os alunos não devem se limitar ao conhecimento adquirido junto ao seu
professor. Devem ampliar seus horizontes em busca de novas fontes de conhecimento.
Nosso papel é incentivar essa busca” destacou Marcelo Alessandro Pereira (2º Dan)
coordenador do Karatê Tradicional da UEM e presidente do Instituto Hagakure.
O projeto de Karatê Tradicional da UEM trabalha com turmas para crianças (a
partir de 7 anos), jovens e adultos, contando hoje com mais de 120 alunos inscritos. As
aulas são ministradas as terças e quintas-feiras (17h30 e 19hs00) e sábados (09h00 as
11hs00), no tatame do bloco M-8.
Maiores informações podem ser obtidas na secretaria da CDR, no bloco M06
sala 20 ou pelo fone 3011-4314.

